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შესავალი

2021 წელი, პანდემიის რიგით მეორე და ძალიან რთული წელი იყო საქართველოსთვის, ისევე როგორც 
მთელი მსოფლიოსთვის. ქვეყანაში კვლავ მოქმედებდა კოვიდ რეგულაციებით გათვალისწინებული 
შეზღუდვები, რის გამოც მოსარგებლეთა საგრძონობი ნაწილი შეფერხებით მუშაობდა ან საერთოდ 
შეჩერებული ჰქონდა საქმიანობა, რამაც მათ მიერ საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოებების 
გამოყენებაზე უარის თქმა გამოიწვია.   

აღნიშნული ტენდენცია შეეხებოდა რამარტო ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო ბაზარსაც, 
რაც უცხოეთში შეგროვებული ჰონორარის ოდენობაზეც აისახა. წლის დასასრულს, საერთაშორისო 
ფორუმებზე გამოითქვა იმედი, რომ 2022 წლიდან კვლავ დაიწყება ჰონორარის შეგროვების ზრდა და 
ინდუსტრია თანდათან მიუახლოვდება 2019 წლის ნიშნულს.

სამწუხაროდ, საქართველოში საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიური მართვის 
სფეროსთვის კვლავ დიდ საშიშროებას წარმოადგენს რუსეთის მიერ შექმნილი საქართველოს 
უფლებამფლობელთა ასოციაციის (GERA) და მასთან დაკავშირებული კომპანია ROZUM-ის უკანონო 
საქმიანობა. რუსეთის მიერ GERA-ს დაფინანსება უკვე ფართო საზოგადოებისთვისაც გახდა საჯარო. 
2019 - 2020 წლებში, GERA-მ რუსეთის სამი სხვადასხვა კოლექტიური მართვის ორგანიზაციისგან 
(RAO - რუსეთის ავტორთა საზოგადოება, VOIS - რუსეთის შემსრულებელთა და ფონოგრამის 
დამამზადებლთა საზოგადოება და RUR - რუსეთის ე.წ. „Private Copying“-ის სფეროში მოქმედი 
ორგანიზაცია) დაახლოებით მილიონი დოლარის დააფინანსება მიიღო. ამასთან, ეს დაფინანსება 
აღემატება რუსეთის მიერ იტალიის, საფრანგეთის და სხვა განვითარებული ქვეყნებისთვის 
გადახდილ ჰონორარს, რაც თეორიულადაც კი შეუძლებელია რომ ასე იყოს და ერთმნიშვნელოვნად 
მიუთითებს GERA-ს პირდაპირ დაფინანსებაზე. ეს ინფორმაცია ამავე რუსული ორგანიზაციების მიერ 
გამოქვეყნებულ ანგარიშებშია ასახული. 
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საგულისხმოა, რომ GERA, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს კოლექტიური მართვის ორგანიზაციისთვის 
კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, და რასაც, საჯაროდ, არაერთხელ აცხადებს საავტორო უფლებების 
პოლიტიკის განმსაზღვრელი სახელმწიფო ორგანო, საქპატენტი, კვლავ ცდილობს მოსარგებლეების 
და უფლების მფლობელების შეცდომაში შეყვანას, რაც გამოიხატება როგორც მოსარგებლეებისთვის 
ჰონორარის გადახდის უკანონო მოთხოვნაში, ასევე რუსეთიდან შემოტანილი „ჰონორარის“ გადახდის 
სანაცვლოდ უფლების მფლობელების მიმხრობაში.  

აღსანიშნავია, რომ GERA-ს და ROZUM-ის წინააღმდეგ სასამართლოში არაერთი საქმე მიმდინარეობს, 
მათ შორის მოსარგებლის მიერ აღძრული ერთ-ერთი საქმე უკვე დასრულდა. სასამართლომ ბათილად 
ცნო ROZUM-თან, როგორც არაუფლებამოსილ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულება და 
მას მოსარგებლის მიერ გადახდილი ჰონორარის უკან დაბრუნება დაავალა.  

აღნიშნული გამოწვევების მიუხედავად, ჩვენი საქმიანობა გასულ წელს მაინც წარმატებული იყო. 
ჩვენ რიგებს შეემატა არაერთი ახალი წევრი. თვისობრივად ახალ საფეხურზე ავიდა მუსიკის ონლაინ 
ლიცენზირება. ხელშეკრულება გაფორმდა შვეიცარიულ კომპანიასთან, რომელიც, მსოფლიოს 
უმრავლესი ქვეყნების რეპერტუარის მსგავსად, ქართულ რეპერტუარზეც შეაგროვებს ჰონორარს 
მთელ მსოფლიოში. მომიჯნავე უფლებების სფეროში წარმატებით დაინერგა და ექსპლოატაციაში 
შევიდა რეპერტუარის რეგისტრაციისა და ჰონორარის განაწილების ახალი პროგრამული 
უზრუნველყოფა. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გაიმართა არაერთი შეხვედრა 
და გაშუქდა მრავალი საინტერესო საკითხი სხვადასხვა მედია საშუალებით.
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წარმომადგენლობა

ასოციაციის წარმომადგენლობა გასული წელსაც გაფართოვდა. წევრთა რაოდენობამ 2021 წლის 
ბოლოსთვის 2012 საავტორო და მომიჯნავე უფლების მფლობელი შეადგინა. 

მუსიკის ავტორ-
შემსრულებელი მუსიკის ავტორი

სახვითი ხელოვნების 
ნაწარმოების ავტორი

ტექსტის ავტორი

თეატრის რეჟისორი

შემსრულებელი

არქიტექტორი
ლიტერატურული 

ნაწარმოების ავტორი

13

17

16

3

5

4

11

3

ასოციაციას შემოუერთდა წევრი72
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გარდა ადგილობრივ უფლების მფლობელებთან ხელშეკრულებების გაფორმებისა, ასევე 
გაფართოვდა საერთაშორისო მანდატი. გაფორმდა ოთხი ახალი ურთიერთწარმომადგენლობის 
ხელშეკრულება. 

მომიჯნავე უფლებების სფერო ლიტერატურის სფერო

AFI - იტალია CCC - ამერიკის შეერთებული შტატები

APOLLON - საბერძნეთი

GRAMM-A - ალბანეთი
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განაკვეთები

გასულ წელს განაკვეთებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა. მცირე ცვლილებები 
ძირითადად დაკავშირებული იყო ზოგიერთ განაკვეთში ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული 
და მსგავსი სახის სხვა ნაწარმოების გამოყენების გათვალისწინებასთან, ბაზრიდან რინგტონების 
ამოღებასთან, მომიჯნავე უფლებების ვადების ადაპტირებასთან და არსებული ფასდაკლებების 
რაოდენობის და ფართობის მიხედვით დაანგარიშების ცვლილებასთან. 2022 წელს ასევე იგეგმება 
ე.წ. Private Copying-ის განაკვეთების მოსარგებლეებთან შეთანხმება. აღსანიშნავია, რომ წლის მეორე 
ნახევარში გაუქმდა პანდემიის გამო დაწესებული შეღავათები და განაკვეთები ძველ ნიშნულს 
დაუბრუნდა.

ლიცენზირება

გასული წელი ლიცენზირების კუთხით საკმაოდ მძიმე იყო. პანდემიამ გამოიწვია არაერთი 
მოსარგებლის საქმიანობის შეჩერება ან სულაც შეწყვეტა, რაც უარყოფითად აისახა გაცემული 
ლიცენზიების რაოდენობაზე.  

ქართული მუსიკალური რეპრტუარის ინტერნეტში გამოყენებისათვის ლიცენზირების მიზნით 
გაფორმდა მულტიტერიტორიული ხელშეკრულება შვეიცარიულ კომპანია, The Mint-თან. The 
Mint-ს გაფორმებული აქვს მსგავსი ხელშეკრულებები არაერთი ქვეყნის კოლექტიური მართვის 
ორგანიზაციასთან და რეპერტუარის ონლაინ გამოყენების ზუსტ ასახვასა და ჰონორარის 
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დაანგარიშებას ახდენს, რაც ხელს უწყობს ინტერნეტში მუსიკის გამოყენებიდან ჰონორარის ეფექტურ 
შეგროვებას. სააქართველოც ამ საერთო ქსელის ნაწილი გახდა.  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც 
მოწყობილობებისა და მატერიალური მატარებლების იმპორტიორებს უარი ეთქვათ ჰონორარის 
გადახდის კანონისმიერი ვალდებულების არაკონსტიტუციურად ცნობაზე. როგორც ქართული, 
ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობით ფიზიკური პირების მიერ პირადი სარგებლობის მიზნით 
რეპროდუცირებისთვის ჰონორარის გადახდის ვალდებულება (Private Copying Levy) გააჩნიათ ისეთი 
მოწყობილობებისა და მატერიალური მატარებლების დამამზადებლებსა და იმპორტიორებს, 
რომლის საშუალებითაც/რომელზეც შესაძლებელია მუსიკალური და აუდიოვიზუალური ნაწარმოების 
რეპროდუცირება (ჩაწერა). საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, განაკვეთების 
შეთანხმების მიზნით, გაიმართა არაერთი შეხვედრა დამამზადებლებსა და იმპორტიორებთან. 2022 
წლიდან იგეგმება განაკვეთების ამოქმედება და ლიცენზირების პროცესის დაწყება.

ლიცენზიების
საერთო
რაოდენობა

გაიცა 540 ლიცენზია

თბილისი

459 ლიცენზია

რეგიონები

81 ლიცენზია
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ლიცენზირების მაჩვენებელი თვეების მიხედვით

თვე თბილისი რეგიონი ჯამი

იანვარი

თებერვალი

მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

10

26

28

31

28

89

69

26

38

35

26

53

0

3

0

11

11

11

4

19

10

4

0

8

10

29

28

42

39

100

73

45

48

39

26

61
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ჰორეკა

ტელესამაუწყებლო ორგანიზაცია

რადიოსამაუწყებლო კომპანია

მოცდითი მუსიკა

თეატრი

კინოთეატრი

384

9

3

19

14

1

ლიცენზირების მაჩვენებელი სეგმენტების მიხედვით

რეკლამა

მასობრივ-სანახაობითი ღონისძიება

სპორტული ღონისძიება

რეპროდუცირება

გამომცემლობა

Private copying

42

39

15

2

11

1
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სასამართლო

წლის განმავლობაში სასამართლომ განიხილა არაერთი საქმე ჩვენი მონაწილეობით. საქმეთა 
უმრავლესობა შეეხებოდა მოსარგებლეთა მიმართ წარმოებულ დავებს, მათ მიერ ლიცენზიაზე უარის 
თქმის ან არსებული ლიცენზიით გათვალისწინებული ჰონორარის გადაუხდელობის შესახებ. 

სამწუხაროდ, ჩვენ მიერ GERA-ს და მისი სატელიტი ორგანიზაცია ROZUM-ის მიმართ აღძრულ 
სარჩელებზე სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიღებულა, თუმცა აღსანიშნავია 
ერთ-ერთი მოსარგებლის მიერ ROZUM-ის მიმართ წარმოებული დავა, რომელზეც გამოტანილი 
იქნა გადაწყვეტილება. მოსარგებლემ, რომელიც ROZUM-მა შეცდომაში შეიყვანა და მოტყუებით 
გააფორმებინა ლიცენზია, მიმართა სასამართლოს ამ ლიცენზიის ბათილად ცნობის და გადახდილი 
ჰონორარის უკან დაბრუნების მოთხოვნით. სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი, ბათლიად ცნო 
ROZUM-თან გაფორმებული ლიცენზია, როგორც არაუფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ გაცემული და 
მას გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება დააკისრა.

ასოციაცია მონაწილეობდა 122 სასამართლო დავაში 

მხარეთა მორიგებით 
დასრულდა 49 საქმე

სასამართლომ
გადაწყვეტილება
მიიღო 8 საქმეზე

მიმდინარეობს
65 საქმე

სასამართლო
დავები
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ჰონორარის შეგროვება

პანდემია კვლავ უარყოფითად აისახა ჰონორარის შეგროვების მაჩვენებელზე. ინტერნეტ სფეროში 
ლიცენზირების გააქტიურებამ, სამწუხაროდ ვერ მოახდინა შემცირების საგრძნობი კომპენსირება. 
მიუხედავად შეგროვებული ჰონორარის ზრდისა, ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ ვერ დაუბრუნდა 
პანდემიამდე პერიოდის ნიშნულს. ნეგატიური გავლენა ჰქონდა GERA-ს უკანონო საქმიანობასაც, 
რის შეკავებაზეც მნიშვნელოვანი რესურსი იხარჯება. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების 
შემცირება და გაუქმება იძლევა საფუძველს, რომ 2022 წელს დაიგეგმოს 2019 წლის მაჩვენებელთან 
მიახლოვება, რაც სხვა შიდა და გარე ფაქტორზეც არის დამოკიდებული.

ჰონორარის შეგროვების საერთო მაჩვენებელი

ჰონორარის სახით შეგროვდა 3 822 063.46 ლარი

საავტორო 
უფლებებზე

მომიჯნავე 
უფლებებზე საქართველოში

საზღვარგარეთის 
პარტნიორი 

ორგანიზაციების 
მეშვეობით

3 267 791.10  554 272.36 3 750 091.42 71 972.04
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ჰონორარის შეგროვების მაჩვენებელი თვეების მიხედვით

იანვარი

თებერვალი

მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

161 906.16

202 662.22

196 690.97

292 762.26

268 496.62

339 104.85

357 739.87

292 348.53

349 466.98

358 946.42

355 645.93

646 292.65

ივლისი 

აგვისტო

სექტემბერი 

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი
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ჰონორარის შეგროვების მაჩვენებელი სეგმენტების მიხედვით

ჰორეკა

ტელესამაუწყებლო ორგანიზაცია

სატრანზიტო ოპერატორი

რადიოსამაუწყებლო ორგანიზაცია

ინტერნეტ სტრიმინგი

მოცდითი რეჟიმის მუსიკა 

თეატრი 

1 936 989.53

478 420.21

854 820.52

108 809.69

108 044.07

33 929.25

34 332.04

4 693.36

55 584.83

36 255.53

57 261.00

724.41

3 165.84

3 7061.14

კინოთეატრი

რეკლამა 

მასობრივ-სანახაობითი ღონისძიება

გამოცემა-რეპროდუცირება 

მუზეუმი

სპორტული ღონისძიება

საჯარო თხოვება
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ჰონორარის შეგროვების მაჩვენებელი საზღვარგარეთის პარტნიორი ორგანიზაციების მიხედვით
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ჰონორარის განაწილება-გადახდა

ჰონორარის განაწილება-გადახდის კუთხით აღსანიშნავია რომ უკვე აქტიურად დავიწყეთ მომიჯნავე 
უფლებათა მფლობელებისათვის ჰონორარის განაწილების პროგრამული უზრუნველყოფის 
გამოყენება. პროგრამა გამოიყენება როგორც ჰონორარის განაწილების, ასევე მომიჯნავე უფლებების 
სფეროში რეპერტუარის რეგისტრაციისათვის, რაც თავის მხრივ ინტეგრირდება შემსრულებელთა 
საერთაშორისო ბაზაში (IPD). პროგრამა საშუალებას იძლევა დროითი რესურსის ეკონომიით მოხდეს 
შეგროვებული ჰონორარის ზუსტი განაწილება და გადახდა. 

წლის განმავლობაში გადახდილია 1 421 125 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტი

ადგილობრივი 656 წევრისთვის 867 990 ლარი დღგ - 474 300 ლარი

ქონების გადასახადი - 4 500 ლარი 

საშემოსავლო გადასახადი - 456 527 ლარისაზღვარგარეთის 21 პარტნიორი 
ორგანიზაციისთვის 553 135 ლარი 
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ჰონორარის გადახდის მაჩვენებელი საზღვარგარეთის პარტნიორი ორგანიზაციების მიხედვით
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საზოგადოებრივი ცნობიერება

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით კვლავ აქტიურები ვიყავით როგორც 
სატელევიზიო, ასევე ონლაინ მედიაში. მომზადდა არაერთი საინტერესო სიუჟეტი და გადაცემა ჩვენი 
მონაწილეობით. ცნობიერების ამაღლების მიზნით ასევე ვიყენებდით ასოციაციის ვებ გვერდს და 
სოციალურ მედია არხებს. 

პანდემიის გამო, ვერც 2021 წელს ჩატარდა სემინარები მოსამართლეებისა და ჟურნალისტებისათვის, 
რომელიც რეგულარულად იმართება აშშ-ის სავაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) 
დაფინანსებით. ონლაინ ფორმატში გაიმართა იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტთა ასოციაციის 
(ELSA) საზაფხულო სკოლა, რომელიც ასევე CLDP-ის მხარდაჭერით და საქპატენტის ორგანიზებით 
ტარდება. 

ცნობიერების ამაღლების კუთხით ხაზგასასმელია საქპატენტის ორგანიზებით და CLDP-ის 
მხარდაჭერით 16-19 მარტს ჩატარებული ონლაინ ვებინარი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
კოლექტიურ მართვაზე. სემინარი ემსახურებოდა ცნობიერების ამაღლებას კოლექტიური 
მართვის სფეროში მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით. მასში 
მონაწილეობა მიიღეს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (WIPO), ავტორთა 
და კომპოზიტორთა საზოგადოებების საერთაშორისო კონფედერაციის (CISAC), რეპროდუცირების 
უფლების ორგანიზაციათა საერთაშორისო ფედერაციის (IFRRO) და სხვა საერთაშორისო ექსპერტებმა. 
ყველა ექსპერტმა ერთხმად აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის კოლექტიური მართვის საუკეთესო 
სისტემა ერთი ფანჯრის პრინციპია, რაც უნდა შენარჩუნდეს, ასევე აღინიშნა ის საფრთხეები, რაც მის 
გაუქმებას მოჰყვება. 



18

საჯაროობა-გამჭვირვალობა

საჯაროობა და გამჭვირვალობა, ჩვენი, როგორც კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის საქმიანობის 
ფუნდამენტური პრინციპია, რაც „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონითაც არის განსაზღვრული.   

ყველა დოკუმენტაცია და ინფორმაცია, კანონის მოთხოვნათ სრული დაცვით საჯაროდ ქვეყნდება 
როგორც ასოციაციის ვებ-გვერდზე, ასევე სოციალური მედია არხების მეშვეობით. კანონით 
მოთხოვნილი ყველა ინფორმაცია სრულყოფილად წარედგინება საქპატენტს. წლიური ანგარიში ასევე 
ეგზავნება საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციებს.

საქმიანობის შესახებ სრული ინფორმაცია ასევე მიეწოდება ასოციაციის წევრებს ყოველწლიურ 
საერთო კრებაზე როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული ფორმით. პანდემიის გამო საერთო 
კრების ჩატარება და ინფორმაციის მიწოდება მოხდა ონლაინ, თუმცა წევრებს საშუალება ჰქონდათ 
დაწვრილებით და დეტალურად გაცნობოდნენ ასოციაციის საქმიანობის შესახებ ანგარიშს, 
გამოეთხოვათ დამატებითი ინფორმაცია და ა.შ. გარდა წლიური ანგარიშისა, საზოგადოებისათვის 
საჯარო და ხელმისაწვდომია ასოციაციის არაერთი დოკუმენტი: წესდება, განაკვეთები, დებულებები, 
დადგენილებები და სხვა.
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სამომავლო გეგმები

ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ ერთი რთული წლის შემდეგ, პანდემია 2022 წელს აღარ შეაფერხებს ჩვენ 
საქმიანობას და საგრძნობლად გაიზრდება ჰონორარის შეგროვება-განაწილების მაჩვენებელი. 
ასევე მნიშვნელოვანია GERA-ს და მასთან დაკავშირებული კომპანიების უკანონო საქმიანობის 
აღკვეთა, რაც დიდ საფრთხეს უქმნის საქართველოში სავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს 
განვითარებას.

მომავალ წელს დაგეგმილია ახალი სეგმენტების ლიცენზირება და უკვე ლიცენზირებული 
სეგმენტების გააქტიურება. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მიღწეული იქნას შეთანხმება იმ 
მოწყობილობებისა და მატერიალური მატარებლების დამამზადებლებსა და იმპორტიორებთან, 
ვისაც „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონით ევალებათ ჰონორარის 
გადახდა. 

კვლავ პრიორიტეტად რჩება საქმიანობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით, რაც 
ხელს შეუწყობს სფეროს შეუფერხებელ განვითარებას და პანდემიით შექმნილი სიძნელეების მოკლე 
დროში გადალახვას. 
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შედარებითი ანალიზი 

3 299 311

შეგროვებული ჰონორარი

1999-2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

გადახდილი ჰონორარი

584 172

1 239 891

1 900 445

2 712 842

3 146 249

4 081 916

131 396

201 736

385 023

808 181

1 534 396

1 620 302

2 106 459

2 057 538

2 574 045

2 380 972

1 745 617

1 421 125

257 513

4 560 670

5 094 334

5 508 395

3 822 063


